
 
 
 

Anunci 

Esmena dels resultats finals del procés de selecció per cobrir amb caràcter 
temporal, una baixa laboral al servei de joventut i la creació d’una borsa de 
treball 

 

Primer.-Amb data de 28 de setembre de 2022 el tribunal pel procés de selecció per a 
la cobertura, en règim de personal laboral temporal pel sistema de concurs, d'una 
plaça de tècnic/a compartit/da de Joventut per substitució de l'actual tècnica de 
joventut en situació d'incapacitat temporal i la creació d'una borsa de treball, va emetre 
l’acta amb els resultats del procés de selecció després de valorar el concurs de mèrits i 
l’entrevista personal que determinaven les corresponents bases durant els dies 21, 22 i 
23 de setembre. 

Segon.- D’acord amb aquesta acta del tribunal, amb data de 28 de setembre de 2022 
es va publicar l’anunci amb els resultats finals del procés de selecció per cobrir amb 
caràcter temporal, una baixa laboral al servei de joventut i la creació d’una borsa de 
treball.  

Aquest anunci establia que aquesta resolució no és definitiva en via administrativa, i 
que es pot interposar recurs d’alçada davant el president de la Corporació en el termini 
d’un mes, comptador a partir del dia següent al de la publicació d’aquest anunci. 

Tercer.- Amb data de 7 d’octubre de 2022 el Consell Comarcal de l’Urgell ha rebut el 
recurs d’alçada formulat per la persona candidata amb DNI resumit ****7468*, com a 
membre de la borsa de treball originada en l’esmentat procés de selecció, que exposa 
que va acreditar el títol de català de nivell superior (C2) que no va estar valorat en les 
puntuacions, tot i que en la base 2.1.d referent a la formació, s’establia que 
l’acreditació d’un certificat de català superior es valoraria com a mèrit amb el valor d’1 
punt.   

Quart.- D’acord amb aquest recurs, el President del Consell Comarcal de l’Urgell, 
mitjançant el decret número 61 amb data de 7 d’octubre de 2022 va resoldre que es 
tingui per presentat l’esmentat recurs d’alçada i va instar al tribunal del procés de 
selecció que emeti un informe en el termini màxim de 5 dies hàbils a comptar des de 
l’endemà de la signatura del decret, per tal de determinar si en l’acta de valoració dels 
mèrits de les persones aspirants a aquest procés de selecció hi ha un error en les 
puntuacions que pot condicionar l’ordre de les persones integrants de la borsa 
definitiva. 

Cinquè.- El tribunal del procés de selecció s’ha tornat a reunir en data d’11 d’octubre 
de 2022 per a valorar l’al·legació presentada per la candidata esmentada anteriorment 
i procedir a fer la modificació pertinent dels resultats del procés selectiu, si s’escau. 



 
 
 
Els membres del tribunal, després de revisar la documentació presentada per la 
persona candidata que ha formulat el recurs d’alçada, comprovant que un dels mèrits 
acreditats era, efectivament, el títol de català de nivell superior (C2).  

Sisè.- S’ha procedit a la revisió de la taula de resultats, i a la corresponent actualització 
de l’ordre de prelació, d’acord amb la modificació de la puntuació obtinguda per la 
persona candidata amb DNI resumit ****7468*, de manera que els resultats definitius 
són els que s’expressen a la taula següent:  

Núm 
ordre DNI FORMACIÓ EXPERIÈNCIA ENTREVISTA 

PUNTUACIÓ 
FINAL 

4 ****6715* 1,3 1,67 2,7 5,67 

8 ****4143* 1,4 1,2 3 5,6 

2 ****9508* 1,2 1,4 2,1 4,7 

12 ****0623* 1,4 0,5 2,7 4,6 

6 ****0693* 1,4 1,5 1,69 4,59 

23 ****0266* 1,6 0,5 2 4,1 

16 ****1431* 0,6 0,3 3 3,9 

7 ****7468* 1,85 0,57 1,4 3,82 

1 ****2860* 0,8 1,09 1,4 3,29 

14 ****5904* 0 0 3 3 

11 ****3971* 0 0 3 3 

13 ****3456* 0,2 0 2,7 2,9 

3 ****7199* 1,3 0,6 1 2,9 

20 ****8167* 0,9 0,25 1,5 2,65 

5 ****3398* 0 0 2 2 

24 ****6717* 0 0 1,4 1,4 

10 ****3006* 3 3,6 
NO PRESENTAT. MOTIU 
HA TROBAT FEINA 6,6 



 
 
 

9 ****7391* 0,8 1,5 
NO PRESENTAT. MOTIU 
HA TROBAT FEINA 2,3 

 

 

Cinquè.- Donar publicitat als anteriors acords mitjançant publicació a la seu 
electrònica del Consell Comarcal de l’Urgell així com al taulell d’anuncis de la 
Corporació i efectuar les notificacions personals que s’escaigui, amb el règim de 
recursos corresponent. 

 

Contra aquest acte, que esgota la via administrativa, es pot interposar recurs 
contenciós administratiu davant del Jutjat contenciós administratiu de Lleida, en el 
termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d’aquesta 
notificació. 
 
Excepcionalment es podrà interposar recurs extraordinari de revisió en els casos 
previstos a l’article 125.1 de la Llei 39/2015 que regula el procediment administratiu 
comú de les administracions públiques. 
 
 
 
 
A Tàrrega, 13 d’octubre de 2022 

 


